
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

(Ā R K Ā R T A S) S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.17. 
2014.gada 13. novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 15.30 
Sēde atklāta: plkst. 15.30 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Linda 
Pavlovska, Ansis Roderts, Una Sila, Andra Grīvāne, Aldons Zumbergs, Guntis Pirvits 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 
 
 

1.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 
G.Laicāns, A.Roderts, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta 
noteikumu Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot  
braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. un 13.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
 
Pieņemt lēmumu Nr.275.” Par braukšanas izdevumu izglītojamiem atlīdzināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

Sēde slēgta plkst. 15.50. 
 
Protokols parakstīts 15.11.2014. 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.17.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.275. 
13.11.2014. 

1.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 
Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta 
noteikumu Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot  
braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. un 13.punkts 
Mērķis 
Papildināt saistošos noteikumus, nosakot, ka atsevišķos gadījumos tiek segti izglītojamā 
vedēja braukšanas izdevumi, lai atgrieztos dzīvesvietā un aizbrauktu pakaļ izglītojamam 
 
Izvērtējums 
1) Līdz šim saistošo noteikumu 23.punktā noteikts, ka tiek atlīdzināti braukšanas izdevumi 
nokļūšanai no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai un atpakaļ 
vienreiz dienā. Pašvaldība saņēmusi priekšlikumus šo regulējumu padarīt draudzīgāku 
iedzīvotājiem, jo pēc izglītojamā aizvešanas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai 
izglītojamā pārstāvim ir nepieciešams atgriezties atpakaļ dzīvesvietā un otrādi - lai 
izglītojamo aizvestu atpakaļ uz dzīvesvietu, izglītojamā pārstāvim ir nepieciešams 
izglītojamam aizbraukt pakaļ līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai. 
Saistošo noteikumu 23.punkts tiek papildināts ar norādi, ka izglītības iestāde atlīdzina divreiz 
dienā radušos braukšanas izdevumus.  
 
2) Līdz šim saistošo noteikumu 24.punktā noteikts, ka tiek atlīdzināti braukšanas izdevumi 
nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei. Arī šajā gadījumā izglītojamā pārstāvim ir 
nepieciešams atgriezties atpakaļ dzīvesvietā. 
Saistošo noteikumu 24.punkts tiek papildināts ar norādi, ka tiek atlīdzināti braukšanai 
izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 
29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par braukšanas izdevumu segšanu 
izglītojamiem”” projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Dundagas vidusskolai, Kolkas pamatskola 
Lēmuma projekta iesniedzējs: Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 


